
 

 

 

 

 

 

 

Donacije lahko prispevate: 

z nakazilom na šolski TRR številka  

01215-6030647552      

Namen: prispevek za šolski sklad                                 

Srednja Bistrica 49B 

9232 Črenšovci 

Telefon:  02 5735 820 

ŠOLSKI SKLAD 

OŠ 

PREŽIHOVEGA 

VORANCA 

BISTRICA 

  

 

Način  zbiranja sredstev 

 

Glavni način zbiranja sredstev so pros-

tovoljni prispevki podjetij, samostojnih 

podjetnikov in posameznikov. Poleg 

tega šolski sklad organizira ali sodeluje 

pri organizaciji dobrodelnih prireditev, 

od katerih se izkupiček namenja šol-

skemu skladu. 

 

V letošnjem šolskem letu se  

akcija imenuje  

»PODARIM DOŽIVIM«  

na vseh javnih prireditvah šole in 

vrtca Bistrica. 

 

Dragi starši, stari starši, sodelavci, 

občani in drugi donatorji, skupaj bomo 

pomagali in omogočili otrokom  še 

boljše pogoje za izvajanje aktivnosti 

naših učencev in nadalje izboljševali 

pogoje dela v vrtcu in šoli. 

 

Za vse prostovoljne prispevke se vam 

že vnaprej iskreno zahvaljujemo. 

 



Dejavnost šolskega sklada 

Glavna dejavnost šolskega sklada je pri-

dobivanje sredstev in prispevkov podje-

tij, samostojnih podjetnikov in posame-

znikov ter odločanje o njihovi uporabi.  

Šolski sklad zbira sredstva preko: 

 prostovoljnih prispevkov staršev, 

 donacij in sponzorstev podjetij, 

 organiziranja dobrodelnih prireditev, 

 organiziranja športnih prireditev, 

 prostovoljnih prispevkov občanov, 

 zapuščin idr. 

Šolski sklad uporablja zbrana sredstva 

namensko, upoštevajoč sprejet program 

dela, pri čemer se posvetuje ter usklaju-

je z vodstvom šole in šolsko svetovalno 

službo. 

 

Namen ustanovitve sklada 

 

Glavni namen ustanovitve in delovanja 

šolskega sklada je: 

 

 Financiranje dejavnosti, ki niso sesta-

vina izobraževalnega programa oziro-

ma se ne financirajo iz javnih sred-

stev (tabori, šole v naravi, udeležbe 

na tekmovanjih, razne predstave ipd.), 

da bi bile dostopne čim večjemu šte-

vilu učencev. 

 Financiranje programov za nadarjene 

otroke. 

 Nakup nadstandardne opreme 

(igrala, avdio in video oprema ipd.). 

 Zviševanje standarda pouka in drugih 

dejavnosti (didaktična sredstva in pri-

pomočki). 

 
 

 

 

 

 

Upravljanje sklada 
 

Sklad upravlja sedemčlanski upravni 

odbor, v sestavi štirih predstavnikov 

izmed delavcev zavoda in treh 

predstavnikov staršev. Upravni 

odbor sestavljajo: predsednik, pod-

predsednik, zapisnikar in člani. Man-

dat članov upravnega odbora traja 

štiri leta.  

 

Delo vseh članov upravnega odbo-

ra je prostovoljno. 
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